
závěrečné wúčtování nadačního příspěvku

Nadace spolku Občané pro Dobrovíz

Pražská 13

Z526L Dobrovíz

tČo:o+o 747o7
www.dobroviz.eu, e-mail : dobroviz,eu@seznam,cz

Název projektu: Dětský den Dobrovíz

Číslo žádosti 4|20L6

Žadatel: Jitka Knotková, Škroupov a 2379,272O1 Kladno, tel.603579251, jitaknotkova@sezn am.cz l)

Pozn. V tabulce uvádějte pouze doklady, na které byl čerpán nadační příspěvek. Nestačí-li řádky,
vložte si další. K vyúčtovánídoložte kopie dokladů.

Pokud nebyl nadační příspěvek vyčerpán v celkové v,ýši, je příjemce povinen rozdíl vrátit Nadaci
spolku ObČané pro Dobrovíz na účet u KB Hostivice,č.ú.: Lt5-L77363o287lol:ao,v.s. číslo projektu,
nejpozději do 1 měsíce od vyhotovení tohoto vyúčtování,

Jméno a podpis zpracovatele vyúčtován í, u6ou-/t 'r,7

Doklad Datum Popis, co bylo pořízeno Kč

Fa 4O6462 4.6,201-6 Pohádkové představení 5000

Součet, zaokrouhlený na celé Kč dolů 5000,- Kč

Obdržený nadační příspěvek v Kč 5000

Vyčerpaný nadační příspěvek v Kč (z předchozí tabulky) 5000

K vrácení nadaci (případný kladný rozdíl,je-li větší než20,- Kč, je třeba vrátit) 0

Místo a datum vyhotovení vyúčtování: 28.6.2016



Závěrečná zpráva o realizaci proiqktu a ieho hodnocení

Nadace spolku Občané pro Dobrovíz

Pražská 13

2S26L Dobrovíz

lCO:046 747O7

www.dobroviz.eu, e-mail; dobroviz,eu@seznam,cz

Název projektu: Dětský den Dobrovíz

Číslo žádosti: al20L6

Žadatel: Jitka Knotková, Škroupova2379,272Ot Kladno, tel. 603579251, jitaknotkova@seznam.cz

Datum zahájení a ukončení projektu: 4.6.20X6

Popište realizaci projektu a zhodnotte naplnění cílů a výsledek projektu,

Dětský den navštívilo přes 120 dětí s rodiči. Děti prošly 8 stanovišť se sportovně -

dovednostními hrami. Poté proběhlo pohádkové představení. Na závěr tombola. Sponzoři, kteří
poskytIi finanční částku na reaIizaci Dětského dne, včetně Nadace byli vytištění na pIakátek a

viditelně na pěti místech vylepeny, aby si je každý návštěvník mohl přečíst. Dětský den v podobné

formě pořádám každý rok ve steiném období.

Využití finančních prostředků na realizaci projektu:

Celá částka byla využita k proplacení faktury za pohádkové představení společnosti
Divadélko u zvonu

Uveďte celkový skutečný rozpočet projektu 13000 Kč

Případné přílohy (např. fotodokumentace, ohlasy v tisku, da|ší dle uvážení)

Jméno a podpis zpracovatele závěrečné zprávy:

Místo a datum vyhotovení zprávy: Kladno 28,6,201,6

,/á*,4,/



}odavatel:

Divadélkg U Zvon*, es.
Fr. Kosíka 2,ít
Kladno 4,2720É..

lČ: 26§ 3S ffi
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Ptatební podmínl<y:

Forma úhrady

Bankovní spoiení:
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